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Aanvraagformulier Streeknetwerken Noordoost 

Brabant 

Titel Planuitwerking gebiedsopgave Agro As de Peel 

Aanvrager Gemeente Uden mede namens overige hieronder genoemde partijen 

Inleiding Waarom dit voorstel? 

De gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd, Uden en 

het waterschap Aa en Maas werken samen in de Agro As de Peel 

gebiedsopgave. Dit agrarische productiegebied staat op de regionale 

agenda als proeftuin voor de transitie van de primaire landbouw sector. In 

een verkenningsfase is er een aantal projecten opgezet en uitgevoerd, 

mede gefinancierd door streeknetwerken. Daarnaast is er een subsidie 

toegekend door het stimuleringsfonds voor de creatieve industrie van het 

ministerie van I&M. Daarbij gaat het om het ontwerpen aan 

voedsellandschappen. Dat project ‘ Landscaping the Food’  analyseert de 

stromen in het gebied en ontwerpt een nieuw systeem met daarin 

aandacht voor verschillende schaalniveaus (gebiedssysteem, ruimtelijk en 

het bedrijf). 

 

Deze voorverkenning en projecten hebben vijf gemeenten en het 

waterschap doen besluiten om voor 2016 €30.000 te investeren in het 

verder ontwikkelen van een gebiedsprogramma. Met deze aanvraag 

vragen we cofinanciering voor planuitwerking aan. Eind 2016 besluiten de 

gemeenten en het waterschap op basis van de behaalde resultaten of ze 

deze financiële bijdrage na dit jaar willen continueren. 

 

Waarom nu? 

Een ambtelijke trekker heeft de projectplannen van de vijf lokale ZLTO’s, 

de Brabantse Milieufederatie, de vijf gemeenten, de HAS, de WUR en het 

waterschap Aa en Maas verzameld. Daar zitten een aantal veelbelovende 

innovatieve projecten bij die het gebied helpt te ontwikkelen tot proeftuin 

voor vernieuwende landbouw en de daarmee samenhangende 

landschapsontwikkeling/-verbetering.  

 

Waarom streeknetwerken? 

De Agro As de Peel is één van de 11 gebiedsopgaven vanuit Agro Food 

Capital (ontstaan vanuit het programma groen-blauw). Streeknetwerken 

heeft bijgedragen aan de voorfase van deze gebiedsopgave. Met deze 

aanvraag creëren we de ruimte om in 2016 concrete plannen op 

verschillende onderdelen uit te werken. 

Doelstelling Wat willen we met dit programma bereiken? 

Hiermee zorgen we dat betrokken partijen in de Agro As de Peel in het 

gebied aan de slag gaan met concrete verbeteringen en experimenten van 

de primaire landbouwsector en het landelijk gebied. Dit 
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projectenprogramma draagt bij aan het ontwikkelperspectief voor dit 

productiegebied. Vanuit een integrale aanpak met aandacht voor 

groen/blauwe opgaven, economie, recreatie, innovatie, duurzaamheid en 

mobiliteit.   

 

Resultaten Wat levert het programma op? 

Vier projecten worden uitgevoerd in 2016: 

 

a. Het ontwerp van een proeflocatie/kenniscentrum voor de 

landbouw van de toekomst. De locatie zal de komende maanden 

in het Agro As de Peelgebied nader bepaald worden.  Daarbij gaat 

het om het gecombineerd toepassen van toekomstbestendige 

innovaties in de intensieve veehouderij en om een plek waar 

geëxperimenteerd kan worden met nieuwe vormen van 

voedselproductie. En mogelijk met de productie van 

landbouwgewassen voor industriële verwerking (o.a. 

grondstoffen voor kunststof-, textiel- en medische sector).  Op 

deze locatie willen we de mogelijkheid creëren voor het 

gecombineerd toepassen van innovaties als insectenteelt, nieuwe 

stalconcepten en mestverwaarding. Bestaande mestverwerkers in 

het Agro As gebied en innovatieve ondernemers als Protix en Big 

Development betrekken we hierbij. De regio kan hier de 

vastgestelde randvoorwaarden zoals minder tot zero emissie, het 

sluiten van kringlopen, groen/blauwe inpassing zonder overlast en 

gezonde leefomgeving voor mens en dier in de praktijk uittesten. 

Tevens zullen nieuwe vormen van voedselproductie en productie 

en verwerking van landbouwgewassen uitgetest en zichtbaar 

gemaakt worden.  

 

Het resultaat van dit project in 2016 is het samenstellen van een 

expertgroep en het opleveren van een ambitiedocument met 

inspirerende beelden. Bovendien voeren we in 2016 de eerste 

verkennende gesprekken met ondernemers en dienen we bij 

voldoende private investeringsbereidheid een TKI-aanvraag voor 

onderzoeksmiddelen bij de nationale topsector Agri&Food in. De 

noodzakelijke vooraanmelding daarvoor is gedaan.  

  

b. De bodem in het gebied verbeteren door het gebruik van 

regionale  organische stofbronnen. Daarmee wordt tevens 

uitspoeling van nutriënten(emissies) naar sloot en grondwater 

verminderd en verdroging tegen gegaan. Eén van de 

mogelijkheden om het organisch stof gehalte te verhogen betreft 
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het opbrengen en verwerken van organische reststromen 

(bijvoorbeeld bermgras, tuinbouwrestproducten). Concrete 

toepassing wordt met gemeenten en individuele ondernemers in 

gebied onderzocht. Reeds beschikbare informatie over de 

stromen van Telos en vanuit Landscaping the Food wordt benut 

en over en weer gedeeld.  

 

Het resultaat van dit project is een rapport van de HAS, verkennende 

gesprekken met ondernemers en een bijeenkomst waarin we agrariërs 

betrekken in het proces. In deze gesprekken en tijdens de bijeenkomst 

zoeken we naar een ondernemer of groep ondernemers voor één of 

meerdere locatie(s) om mee te starten.   

 

c. Landschapsontwikkeling. In dit project gaan we aan de slag met de 

ontwikkeling van meer natuurlijke elementen in dit gebied. In een 

goed ontwikkeld en ‘veerkrachtig landschap’ verspreiden ziektes 

zich minder snel. Het vergroten van het draagvlak voor de aanleg 

van landschapselementen (bv voedselbossen/agroforestry) onder  

veehouders is onderdeel van dit project. Het eindresultaat is een 

aantal concrete landschappelijke verbeteringen in het gebied, op 

basis van betrokkenheid van overheden en bedrijven. 

 

Resultaten van dit project in 2016: 

 Koppelen mogelijke maatregelen aan betreffende 

landschapstypen in inventarisatierapport.       

 Opstellen voorstellen  en zoeken pilot gebied.                                  

 Organiseren workshops achterban en gebiedspartijen (2 

contactmomenten).   

 Opstellen uitvoeringsagenda voor pilot.               

 

d. Gebiedsactivering en beleving. In dit project willen we inwoners 

en bedrijven in de Agro As activeren om met nieuwe initiatieven 

in het gebied aan de slag te gaan. Het gebied heeft veel te bieden 

(o.a. wijst, peelrandbreuk, peelraamstelling, Duits lijntje en 

opengestelde agrarische bedrijven) en de beeldvorming over het 

gebied en de agrarische sector kan beter.  In 2016 ontwikkelen we 

hiervoor een projectplan en starten we met de eerste 

communicatie.  

Bijdrage Strategische Agenda Wat draagt het programma bij aan de realisatie van de Strategische 

Agenda van de regio? 

Het BO-MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, 

Ruimte en Transport) onderzoek naar Zuid-Nederland heeft voor de regio 
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Noordoost Brabant opgeleverd dat het zich kan ontwikkelen tot de 

proeftuin voor Agro & Food. De vastgestelde sporen daarbinnen zijn: 

duurzame mestverwaarding, emissievrije productie, gezondheid voor 

mens & dier en landschappelijk inpassing in de fysieke omgeving.  

 

Concrete uitwerking op een fysieke proeflocatie sluit aan op deze roadmap 

en brengt deze strategie in de praktijk. Het einddoel is om deze locatie te 

laten uitgroeien tot een regionaal kenniscentrum voor de transitie van de 

veehouderij en nieuwe vormen van voedsel- en gewasproductie. Een plek 

waar het innovatieprogramma van Agrifood Capital samenkomt en voor 

het onderdeel van de primaire sector in de praktijk wordt gebracht.  

Deze proeflocatie moet ook op het vlak van landschappelijke inpassing 

voorlopen en sluit daarbij aan op het regionale programma Groen Blauw. 

Binnen de Agro As de Peel gebiedssamenwerking kan deze locatie invulling 

geven aan het schaalniveau van het individuele bedrijf binnen het project 

Landscaping the Food.  

 

De Agro As de Peel biedt naast economische innovatie ruimte voor 

groen-blauwe verbetering, zoals bijvoorbeeld een gezonde bodem en 

veerkrachtig landschap. Het gaat om het creëren van lange termijn 

perspectief voor agrarische bedrijvigheid in combinatie met een gezond 

en prettig landschap. Een vitale, levende bodem is van essentieel belang 

voor het duurzaam voortbestaan van de agrarische sector in Agro As de 

Peel. Naast een economisch belang is daarbij ook sprake van een sociaal-

maatschappelijk en landschappelijk belang.  

 

Actieve betrokkenheid vanuit het gebied en beleving van de Agro As de 

Peel legt de relaties tussen verschillende functies in het gebied. 

Positievere beeldvorming ten aanzien van de ontwikkelingen in de Agro 

As kan bijdragen aan een succesvolle gebiedsaanpak en daarmee de 

uitstraling van de regio.  

Looptijd 1 mei  – 31 december 2016 

Bijdrage Agrifood Capital  € 42.000 

Gegevens aanvrager Organisatie 

Bestuurlijk verantwoordelijke 

Matthie van Merwerode wethouder gemeente Uden 

 

Ambtelijk verantwoordelijke (projectleider met contactgegevens) 

Michiel Ytsma 06 523 78 323 

 

Financiële gegevens begunstigde 

Gemeente Uden 
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Postbus83 

5400 AB Uden 

NL 89BNGH0285008420 

Bank Nederlandse Gemeenten 

Betrokken partijen  Partij 1 (rol) Gemeente Uden 

Gemeente Uden is samen met Agrifood Capital programmamanager en 

aanjager vanuit de gebiedssamenwerking Agro As de Peel. Vanuit die rol is 

de gemeente betrokken bij alle projecten. 

 

 Partij 2 (rol) vijf lokale ZLTO’s en ZLTO centraal 

De vijf lokale ZLTO’s en de programmaleider Transitie van ZLTO denken 

mee over alle projecten. Daarnaast wordt de ZLTO actief inhoudelijk en 

procesmatig ingezet bij de projecten b. Bodemverbetering en c. 

Veerkrachtig Landschap.  

 

 Partij 3 (rol) Brabantse Milieufederatie 

De BMF is projectleider voor project c. Veerkrachtig Landschap. De 

inventarisatiefase wordt uitgevoerd in samenwerking met het 

projectteam van ‘Landscaping the Food’. Daarnaast wordt de BMF 

inhoudelijk en procesmatig ingezet voor het project b. Bodemverbetering.  

 

 Partij 4 (rol) HAS Hogeschool 

De HAS hogeschool is inhoudelijk betrokken bij project b. 

Bodemverbetering. Adviseurs en studenten voeren de analyse in dit 

project uit. Voor dit analysedeel voert HAS Kennistransfer het 

projectmanagement uit. 

 

 Partij 5 (rol) overige vier gemeenten Agro As de Peel (Boekel, Mill & St. 

Hubert, St. Anthonis en Landerd) 

Het beoogde innovatieve praktijk- en kenniscentrum voor de landbouw 

wordt ondersteund door alle gemeenten binnen het Agro As de 

Peelgebied. Op dit moment onderzoeken we of de proeflocatie langs de 

Middenpeelweg gerealiseerd kan worden. Gemeenten worden betrokken 

in project b. Bodemverbetering en project c Veerkrachtig Landschap vanuit 

hun rol als eigenaar van gronden en op basis van hun visie op 

landschapsontwikkeling. De invulling van project d. Gebiedsactivering en 

Beleving zal in samenwerking met de gemeenten worden uitgewerkt.  

 

 Partij 6 (rol) Waterschap Aa en Maas 

Het waterschap adviseert in project b. Bodemverbetering en project c. 

Veerkrachtig Landschap over de effecten van maatregelen op uitspoeling 

van emissies, droogtebestrijding en de waterkwaliteit.  
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 Partij 7 (rol) WUR 

De Wageningen UR is betrokken bij de invulling van een expertteam voor 

project a. Proeflocatie / kenniscentrum. Daarnaast adviseert de 

universiteit in project b. Bodemverbetering, waarvoor nog budget 

beschikbaar is vanuit een vergelijkbaar initiatief in Sint Anthonis/Boxmeer.  

 

 Partij 8 (rol) Agrifood Capital 

Agrifood Capital geeft advies in project b. Bodemverbetering vanuit 

ervaringen met Greentech Brabant. Daarnaast denken ze actief mee over 

project a Proeflocatie / kenniscentrum, zetten daarvoor het netwerk in en 

zijn formeel indiener van een mogelijke Topconsortia voor Kennis en 

Innovatie (TKI) aanvraag bij de nationale topsector Agri&Food. 

  

Activiteiten  Project a. Proeflocatie 

 

Activiteit 1. Formeren team met expertise op de verschillende dimensies 

van een proeflocatie: 

 

-Zero emissie via stalconcepten als big developments of gesloten systemen 

-Mestverwaarding, grootschalig of op bedrijfs(cluster)niveau 

-Dierwelzijn (o.a. big developments) 

-Bedrijfseconomisch  

-Sluiten kringlopen, gecombineerd bedrijf of clustering bedrijven  

-Alternatieve eiwitproductie. Ook als veevoer voor sluiten kringlopen (o.a. 

protix) 

-Nieuwe vormen van gewasproductie en –verwerking  

-Landschappelijke inpassing  

-Regelgeving  

 

Inventarisatie innovaties in deze dimensies op basis van een aantal 

uitgangspunten als emissievrije productie, sluiten kringlopen, maximaal 

dierwelzijn zonder overlast. Formuleren meetbare randvoorwaarden voor 

een proeflocatie en kenniscentrum in de Agro As de Peel. Daarbij vormen 

de verschillende beleidsafspraken het uitgangspunt, waarbij het 

expertteam toewerkt naar meetbare en haalbare doelstellingen op 

bedrijfsniveau. Op basis van de inventarisatie van innovaties en 

randvoorwaarden levert het expertteam een ambitiedocument op met 

inspirerende ontwerpbeelden. 

Voor de ruimtelijke vraagstukken benutten we de werkzaamheden en 

expertise binnen het lopende project ‘Landscaping the Food’.   De vragen 

die we in het ambitiedocument willen beantwoorden: Welke 
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schaalgrootte, dierhoeveelheden of productieomvang, business case is 

nodig om te voldoen aan de vastgestelde randvoorwaarden en voor 

toepassing van de beoogde combinatie aan technologische, 

maatschappelijke en landschappelijke innovaties? 

 

Project b. Bodemverbetering 

 

Aanvullend op bestaande (wetenschappelijke) onderzoeken wil dit project 

een concrete stap zetten om de bodem van Agro As de Peel te verbeteren.  

De onderzoeksvraag luidt als volgt: In welke mate kunnen lokaal 

beschikbare organische niet eetbare reststromen, in een passende vorm, 

rendabel worden aangewend voor bodemverbetering in de Agro As de 

Peel?   

 

Daarbij brengen we in beeld welke organische restromen beschikbaar zijn 

in aard en in volume, welke bestaande afnemers er zijn inclusief 

bijbehorende (financiële) afspraken, op welke wijze deze door de 

agrarische sector aangewend kunnen worden en of opwaardering daarbij 

noodzakelijk is. Dit geeft inzicht in beschikbaarheid en geschiktheid.  

 

Dit project benut de resultaten die de WUR in samenwerking met dezelfde 

partijen heeft opgeleverd in een eerder door streeknetwerken 

ondersteund bodemproject in St. Anthonis en Boxmeer. Daar gaat het om 

het toepassen van een heel pakket aan bodemmaatregelen om de situatie 

in dit relatief kleine gebied ingrijpend te verbeteren, met veel ruimte voor 

academisch onderzoek. Streeknetwerken heeft 10.000 euro bijgedragen 

aan het aanjagen van dit initiatief,  waarvan nog 4.500 euro beschikbaar is 

voor advisering vanuit de WUR binnen dit nieuwe voorstel. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om de toegevoegde waarde van organische reststromen op 

de kwaliteit en opbrengst van de bodem. Dit nieuwe bodemproject richt 

zich op het hele Agro As de Peel gebied en focust dus op één maatregel: 

de concrete toepassing van organische reststromen.    

 

ZLTO en de BMF gaan in samenwerking met twee studentengroepen aan 

de slag met concrete toepassingsmogelijkheden met gemeenten en 

individuele ondernemers in het gebied. 

Project c. Veerkrachtig landschap 

 

Activiteit 1: inventarisatie in samenwerking met Landscaping the Food 

- In beeld brengen voordelen van een veerkrachtig landschap, 

potentiele landschapsmaatregelen met positieve 
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gezondheidsaspecten, huidige situatie en risico’s. Aandacht voor 

verdroging gebied in samenwerking met het waterschap. 

- Opstellen landschapsvoorstel en gebiedsbeelden voor toepassing 

Agro As de Peel. Inclusief mogelijkheden voor voedselbossen 

(aansluitend op lopende project Go Nuts dat zich toespitst op 

voedselbossen binnen Agro as), al dan niet in relatie tot EVZ’s.  

Activiteit 2: toepassing 

- Uitkomsten bespreken in workshop  

- Inventarisatie en concretiseren van  locaties. 

Partijen/grondeigenaren bijeen brengen. Kosten en 

(subsidie)baten in beeld brengen en verkennen inzet VAB’s. 

- Opstellen plan van aanpak voor uitvoeringsagenda en 

voorbereiden start van uitvoering. 

 

Project d. Gebiedsactivering en beleving 

Dit project moet nog verder uitgewerkt worden. De ontwikkeling van een 

wandel-/fiets- of autoroute langs natuurverschijnselen en bijzondere 

bedrijven is een mogelijkheid. Daarnaast kunnen we inzetten op marketing 

naar voorbeeld van het peelnetwerk. Uiteindelijk gaat het bij deze 

activiteit om het positief neer buiten treden van de Agro As en het 

activeren van zijn inwoners en ondernemers. Daarbij verkennen we ook 

opties als de ontwikkeling van het Peelvarken als product, een gebiedsapp 

of het organiseren van een wedstrijd voor bijvoorbeeld ‘Het beste idee van 

de Peel’ of ‘Het mooiste deel van de Peel’. Dit project wil met ondernemers 

en burgers nieuwe initiatieven en projecten in het gebied losmaken. 

Planning  Project a. Proeflocatie / kenniscentrum 

Mei-december 

 

 Project b. Bodemverbetering 

mei-augustus: Uitwerken projectopdracht en betrekken gemeenten en 

ondernemers.           

september-december:  Uitvoering studentprojecten en werkzaamheden 

BMF en ZLTO. 

 

 Project c. Veerkrachtig landschap 

Activiteit 1: Mei, juni  

Activiteit 2: juli-december 

 

 Project d. Gebiedsactivering en beleving 

Mei -september            Projectplan 
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Oktober-december      Start communicatie 

 


